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Drodzy czytelnicy! 

To już ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Oddajemy w Wasze 

ręce efekty pracy uczniów, którzy mimo trudnego dla Nas czasu pandemii 

pozostali pełni zapału i przyszykowali dla Was różne tematy, z różnych 

dziedzin. Miniony rok szkolny był pełen niespodziewanych zdarzeń, ale pełni 

nadziei wyczekujemy wakacji. To zasłużony czas odpoczynku dla Nas 

wszystkich i życzymy samych szczęśliwych dni bez stresu i z uśmiechem. 

 

Do zobaczenia we wrześniu.  
Redakcja 
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W kwietniu br. odbyło się w formie 

zdalnej spotkanie z redaktorką radia 

Kaszëbë, panią Agnieszką Łukasik. 

Redaktorzy gazetki szkolnej Szkolne 

fakty i uczniowie Kółka Młodego Artysty 

przeprowadzili godzinny wywiad z panią 

redaktor, ale uprzednio się do tego 

odpowiednio przygotowali. Każdy 

przygotował zestaw pytań pytania, na 

które pani Agnieszka odpowiedziała         

z wielką chęcią. 

 
 

Agnieszka Łukasik: Jak Pan Bóg stworzył 

świat, Kaszuby powstały na samym końcu. 

Przed odpoczynkiem, przedostatniego dnia 

Pan Bóg spojrzał do wielkiego wora               

i zobaczył trochę gór, trochę lasów, trochę 

jezior, trochę morza, trochę dolin i stwierdził, 

że wysypie to wszystko z worka na Kaszuby. 

Dzięki temu mamy tak piękne, zróżnicowane 

tereny oraz bardzo bogatą kulturę, z której 

można czerpać niesamowite pokłady. Stąd 

mamy ogrom artystów, a moja praca polega 

na tym, by tych ludzi znaleźć, porozmawiać 

z nimi i przekazywać tę wiedzę dalej. Wy 

również w przyszłości możecie podjąć pracę 

w lokalnych mediach. 

Wojciech Gogolewski: Co Panią 

zachęciło do podjęcia pracy w 

dziennikarstwie? 

AŁ: Ciekawość świata i ludzi. Od zawsze 

interesowała mnie kultura kaszubska, a w 

mojej szkole podstawowej nie można było 

posługiwać się tym językiem, bo wytykano 

taką osobę palcami. Ja z kolei nie miałam z 

tym problemów, bo od zawsze mówiłam po 

kaszubsku. Nawet w szkole średniej, kiedy 

była lekcja o dialektach (a język kaszubski 

wówczas nie był jeszcze językiem) 

prowadziłam lekcję o kulturze Kaszub. 

Byłam dumna ze swojego pochodzenia,       

a kiedy powstało Radio Kaszëbë, 

pomyślałam, ze to jest doskonała okazja do 

tego, by realizować się w mojej pasji. Lubię 

ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi, dowiadywać 

się nowych, ciekawych rzeczy i krzewić 

kulturę kaszubską.  

Zuzanna Kołodziejska: Do jakich szkół 

musiała Pani uczęszczać, by zostać 

dziennikarzem radiowym? 

AŁ: Z tym wiąże się ciekawa historia, bo 

podczas studniówki, operator kamery, który 

nagrywał tę uroczystość, pytał młodzież kim 

chcieliby zostać w przyszłości. Moja 

odpowiedź była, że albo prawnikiem albo 

dziennikarzem. Poszłam zatem na studia na 

Wydział Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego, więc w ogóle kierunek 

niezwiązany z dziennikarstwem. Jednak już 

podczas studiów podjęłam pracę w radiu. 

Choć przyznam, że tylko jedna osoba          

w naszym radiu ma wykształcenie 

kierunkowe. Pozostali z naszej załogi są 

pasjonatami.  

Wojciech Gogolewski: Czy w dzieciństwie 

słuchała Pani radia, że zrodził się pomysł 

na dziennikarstwo? 

AŁ: Nie, nie słuchałam radia, ale zawsze 

słuchałam dużo muzyki. W kaszubskiej 

rodzinie zawsze jest wesoło, dużo się 

śpiewa, żartuje. Jednak moją inspiracją był 

mój kuzyn, który pracuje w mediach, 

dokładnie w TVN24 i pomyślałam, że 

chciałabym wykonywać taką pracę jak on. 

Wiktoria Okuń: Czy zawsze chciała Pani 

pracować w radiu? 

AŁ: Zawsze jako dziennikarz, ale miałam też 

dwuletni epizod w telewizji kaszubskiej, więc 
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mam porównanie jak wygląda praca w radiu 

i telewizji. Jednak możliwości jakie stwarza 

ta praca są nieocenione. Poznałam mnóstwo 

ludzi, rozmowy z nimi zapadają w pamięć, 

zwłaszcza te, które są znane od lat, jak np. 

Zbigniew Wodecki. Jednak nie tylko gwiazdy 

są gośćmi radia, bo tez osoby, które są 

nieznane opinii publicznej, ale dzielą się 

dobrem i zachęcają do pomocy innym.  

Oliwia Okuń: Dlaczego akurat Radio 

Kaszebe? 

AŁ: Moja decyzja była związana z tym, że 

studiując jednocześnie pracowałam, by mieć 

doświadczenie, tak ważne dla pracodawców. 

Nadarzyła się wyśmienita okazja, bo 

wówczas powstawało Radio Kaszebe,          

a poszukiwali redaktorów mówiących w 

języku kaszubskim, a jak od dziecka mówię 

w tym języku, toteż weszłam w skład 

zespołu i tak już pracuję od 16 lat.  

 
Wiktoria Okuń: Skąd Pani bierze pomysły 

na audycje? 

AŁ: Jest stare powiedzenie, które często 

powtarza nasza szefowa, że tematy leżą na 

ulicy. Coś w tym jest. Dużo tematów 

podsyłają nam ludzie, organizacje, którymi 

chcą się podzielić. Kolejną inspiracją są 

media społecznościowe, na których różne 

stowarzyszenia, fundacje umieszczają 

informacje i obserwując je mogę wybrać 

tematy do rozmów.  

Wojciech Gogolewski: Na jakie tematy 

najbardziej lubi Pani rozmawiać?  

AŁ: Najbardziej mnie interesują tematy 

życiowe. Dziś np. prowadziłam rozmowę z 

panią psycholog na temat: Co zrobić, jak 

dziecko mnie nie słucha? (hahaha) Bardzo 

lubię rozmawiać o zdrowiu: badań 

profilaktycznych, zdrowego odżywiania, 

życia zdrowo, ale tez lubię tematy 

psychologiczne.  

Mateusz Skrzypkowski: Jak poprowadzić 

audycję, by słuchacze byli 

zainteresowani? 

AŁ: To bardzo ciekawe pytanie. Z moich 

doświadczeń wynika, że praca w radiu jest 

trudniejsza jak w telewizji, bo na wizji można 

nadrobić coś mową ciała, czego nie ma        

w radiu. Tu trzeba pracować głosem i być 

empatycznym. Słuchacz musi czuć, że 

redaktor lubi ludzi i tych, do których mówi,     

a nie widzi, że jest do nich pozytywnie 

nastawiony. To się da wyczuć.  

Zuzanna Kołodziejska: Czy nadal 

odczuwa Pani stres, przeprowadzając 

wywiady? 

AŁ: Tak, nadal. Zdarzają się sytuacje, gdzie 

zaproszeni goście są specjalistami w danej 

dziedzinie, co wymaga również ode mnie 

przygotowania. Ostatnio była taka sytuacja, 

że profesorowie związani z wykonywaniem 

operacji specjalistycznych byli naszymi 

gośćmi i zestresowali mnie. Na ogół są to 

luźne tematy, ale poważne tematy i poważni 

ludzie potrafią wprowadzić ten dreszczyk 

emocji.  

Mateusz Skrzypkowski: Jak powiedzieć 

ludziom o smutnych wydarzeniach?  

AŁ: To nigdy nie jest łatwe. Z czasem 

nabiera się doświadczenia, bo to jest 

informacja jak każda inna i trzeba zebrać się 

w sobie. Jednak najgorszą dla mnie 

przeprawą było jak zmarł papież Jan Paweł 

II, wówczas mieliśmy 24h nadawanie. 

Podobnie jak była katastrofa smoleńska, 

gdzie było sporo niewiadomych,                   

a dziennikarz musi być rzetelny. Należy 

przekazywać wiadomości ostrożnie, z dużą 

dozą empatii.  

 

Wiktoria Okuń: Czy musi Pani przed 

audycją ćwiczyć dykcję? 

AŁ: Przed samą audycją nie, ale był taki 

epizod w moim życiu, że uczęszczałam na 

lekcje do logopedy.  

Oliwia Okuń: Ile jest osób w Pani zespole 

i czy Pani ich lubi? 

AŁ: Łącznie z działem reklamy jest 18 osób. 

Lubimy się bardzo, traktujemy się jak 

rodzina. Pomagamy sobie. Koledzy z 
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większym doświadczeniem dzielą się nim      

i każdy czuje się jak w domu.  

Wojciech Gogolewski: Czy nadawanie w 

czasie Covid’a różni się od tego sprzed 

pandemii? 

AŁ: Samo nadawanie nie, ale sposób 

realizacji audycji już tak. Teraz gości nie 

zapraszamy do redakcji, ale prowadzimy 

rozmowy telefonicznie, zdalnie i to jest dość 

trudne. Reporterzy pracują online, nie 

jeździmy w teren, wszystko nagrywamy, nie 

możemy pojechać relacjonować wydarzeń, 

bo ich nie ma. Także teraz dzieje się 

niewiele.  

Zuzanna Kołodziejska: Czy 

przeprowadzając wywiad przed 

pandemia, miała Pani rozmowę z osobą, 

która nie była do niej skora? 

AŁ: Oj, tak. Zdarzają się takie sytuacje. 

Dlatego rada dla Was, byście nie zadawali 

pytania, na które można odpowiedzieć tak 

lub nie. Może się czasem zdarzyć, a miałam 

takie sytuacje, że ktoś na antenie się 

zestresował i rozmowa się nie kleiła. Stąd 

trzeba tak prowadzić rozmowę, by unikać 

tych krótkich wypowiedzi.  

 
Oliwia Okuń: Jakie są zalety i wady tej 

pracy? 

AŁ: Nie dla każdego będzie to wada, ja już 

przywykłam, ale nienormowany czas pracy, 

czyli praca w święta, niedziele, do 18:00 czy 

20:00. Natomiast zalet jest mnóstwo. Przede 

wszystkim ta praca rozwija człowieka, 

poznaje się ciekawych ludzi, którzy 

niejednokrotnie zachęcają do brania udziału 

w akcjach, które promują.  

Kamil Mroch: Jaka była Pani największa 

wpadka na antenie?  

AŁ: Oooo, śpiewałam kiedyś. Zapomniałam 

ściągnąć mikrofon, czyli suwak, który 

wyciszał mikrofon był u góry, czyli wszyscy 

usłyszeli jak sobie śpiewałam piosenkę Big 

girl don’t cry. To była audycja w studiu 

mobilnym na plaży we Władysławowie. 

Kolega do mnie zadzwonił, że słyszy śpiew. 

To taką zwroteczkę sobie pośpiewałam 

(hahaha).  

Wiktoria Okuń: Jeśli nie pracowałaby 

Pani w radiu to gdzie?  

AŁ: Moi marzeniem jest mieć swoją 

kawiarnię.  

Wojciech Gogolewski: Jakby miała Pani 

swoją kawiarnię i muzykę, to byłby 

komplet.  

AŁ: Bardzo podoba mi się ten pomysł. Choć 

my w radiu nadajemy z różnych miejsc: spod 

sceny, z kawiarni, zdarzyło mi się nadawać 

nawet z pomostu w Chmielnie, gdzie pogonił 

mnie łabędź.  

Zuzanna Kołodziejska: Pozostając przy 

temacie przeprowadzania wywiadów. 

Gdzie było najdalsze miejsce, gdzie 

prowadziła Pani wywiad? 

AŁ: W Brukseli, gdzie zaproszono mnie, by 

zrelacjonować wyjazd młodzieży w ramach 

projektu o komunikacji.  

Wiktoria Okuń: Miała Pani okazję 

przeprowadzać wywiady w języku, 

którego Pani nie zna? 

AŁ; Zdarza się, że co roku na Festiwalu 

Kultur Świata w Wielu zjeżdżają ludzie          

z różnych krajów i faktycznie musiałam mieć 

tłumacza, bo mój rozmówca mówił na 

przykład po hiszpańsku, tłumacz mówił do 

mikrofonu po polsku, a ja do swoich 

słuchaczy to tłumaczę na język kaszubski. 

Bywa zabawnie. Pamiętajcie, że praca 

redaktora jest związana z reagowaniem na 

bieżąco. Nasz rozmówca często w samej 

odpowiedzi może zawrzeć to, co sobie 

przygotowaliśmy wcześniej, także trzeba być 

uważnym.  

Zuzanna Kołodziejska: Zainspirowała nas 

Pani i może w przyszłości też będziemy 

redaktorami.  

AŁ: Miło mi bardzo, a jak tylko będzie 

możliwość, zapraszam do naszego radia.  

 

Zespół: Dziękujemy bardzo, do 

zobaczenia
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Z pewnością pomysłem na ustanowienia 

Dnia Dziecka ma związek z dramatem 

drugiej wojny światowej, której ofiarami były 

też setki, a nawet miliony dzieci. Niektóre 

źródła podają, że pomysłodawcą 

Międzynarodowego Dnia Dziecka była 

Światowa Federacja Kobiet 

Demokratycznych. W 1949 roku 

postulowała, aby ustanowić święto, którego 

celem byłoby szerzenie wśród ludzi 

świadomości tego, że dzieci trzeba chronić 

przed okrucieństwem wojny i wygłodzenia. 

W Polsce Dzień Dziecka po 1929 roku 

obchodzony był 22 września. Tego dnia 

dzieci były zwolnione z zajęć szkolnych. Po 

zakończeniu wojny Dzień Dziecka powrócił 

do kalendarza świąt, ale nie stało się to 

zaraz w 1945 roku. Komunistyczne władze 

Polski i innych krajów bloku wschodniego 

postanowiły świętować Dzień Dziecka          

1 czerwca, odcinając się od daty 

Międzynarodowego Dnia Dziecka, co było 

podyktowane ideologią walki z kapitalizmem. 

Z czasem jednak polityka zeszła na dalszy  

plan i dziś święto ma ciepły, rodzinny 

charakter. Jest to dzień zabawy wolny od 

zajęć szkolnych – odbywają się pikniki 

rodzinne lub wycieczki np. rowerowe. Dzień 

Dziecka jest zawsze wesoły, wszystkie 

dzieci w ten dzień są szczęśliwe i radosne. 

W ten dzień można liczyć nawet na jakiś 

drobny albo większy upominek. 

 

Tak jak różne są daty Dnia Dziecka, tak 

różne są także sposoby jego obchodzenia. 

We Francji Dzień Dziecka obchodzony jest 6 

stycznia i jest powiązany z Dniem Rodziny. 

Rodzice i dzieci siadają do uroczystej kolacji, 

podczas której jedzą między innymi ciasto z 

„wróżbami”. W Japonii Dniem Dziecka jest 5 

maja, chociaż świętują wówczas tylko 

chłopcy. Ojcowie robią z synami flagi w 

kształcie karpia i wieszają je na drzwiach. 

Japońskie dziewczynki mają swój dzień       

3 marca, kiedy to przygotowują wystawy 

lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny 

napój ryżowy Red. Wiktoria Okuń, Vb
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Po całorocznych zmaganiach z piórem mamy zaszczyt ogłosić zwycięzców Konkursu Mistrz 

Pióra: Wiktoria Malinowska z klasy 7b i Zuzanna Kołodziejska z klasy 5b. Gratulujemy naszym 

Mistrzyniom ciekawości języka, wybujałej wyobraźni i zapału w dążeniu do zdobycia pióra literata. 

Laureatki otrzymują również nagrody książkowe oraz kartę podarunkową do Empiku, które 

zostaną wręczone uroczyście podczas zakończenia roku szkolnego. 

 

19.05.1978 r. 

Drogi Pamiętniku, 

Dziś jest 19 maja, czyli za ponad miesiąc kończę Hogwart i razem z Jamesem, Syriuszem              

i Peterem, wkroczymy w dorosłe życie. Jak już o nich mowa, to oczywiście dziś znowu wpakowali 

nas w kłopoty. James Felamont Potter oraz Syriusz Orion Black wzięli sobie za punkt honoru 

dręczyć Severusa Snape’a do końca szkoły. Naturalnie starałem się ich powstrzymać, 

krzyczałem “Stop! Przestańcie!”, a nawet próbowałem ostrzec Snape’a krzycząc “Uwaga!” 

jednakże dużo to nie dało. Pomogła dopiero interwencja Lily Evans, chociaż jestem pewien, że to 

tylko zadziałało ,dlatego że dziewczyna zgodziła się iść na randkę z Potterem. James próbował 

się z nią nie raz, dwa, trzy, a nawet dziesięć razy umówić. Od razu z Syriuszem i Peterem 

wiedzieliśmy, że to będzie dobry dzień, ponieważ James cały czas chodził rozanielony. To był 

wspaniały dzień! 
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01.08.1980 r. 

Drogi Pamiętniku, 

Wczoraj urodził się syn Jamesa i Lily! Trochę żałuję, że nie mogłem go zobaczyć wczoraj, ale nic 

dwa razy się nie zdarza i pewnie zobaczę go dziś. Chociaż z tym może być problem, bo 

Potterowie muszą się ukrywać - w świecie czarodziejów panuje wojna, do tego Lord Voldemort 

chce zabić Harryego - właśnie, zapomniałem wspomnieć, jak się nazywa. Ale i tak trzeba patrzeć 

na świat pozytywnie. Jego ojcem chrzestnym jest Syriusz, miałem nadzieję, że będę nim ja, ale 

kto pierwszy ten lepszy i został nim Black. 

01.11.1981 r. 

Drogi Pamiętniku, 

Wczoraj Lily i James zmarli... Pewnie pomyślicie “było minęło, uśmiechnij się, spróbuj żyć bez 

nich”, jednak to nie jest takie proste. Pamiętam ja przyrzekaliśmy sobie “pójdę z Tobą na koniec 

świata”, teraz to tylko puste słowa, ale kiedyś były dla nas przysięgą przyjaźni. Wczorajszej nocy 

straciłem wszystko co miałem. James, Lily i Peter nie żyją, Syriusz, został oskarżony                    

o spowodowanie ich śmierci... Nie wiem, czy zdołam bez nich żyć. 

  Red. Wiktoria Malinowska, VIIb 

 

     Drogi Pamiętniku!                                            12 marca 

 Za dwa tygodnie mam jechać do Wrocławia i nie mogę się już doczekać, ponieważ tam 

już na mnie czeka mój wymarzony koń. Tak długo zbierałam pieniądze na jego utrzymanie           

i w końcu się udało. 

Nie było łatwo, bo w ogłoszeniu było napisane kto pierwszy ten lepszy, ale byłam pozytywnie 

nastawiona. Na szczęście byłam pierwsza. 

Myślałam już trochę nad imieniem, ponieważ będzie to chłopak. Nazwę go Maks albo Tadek. Ja 

już po prostu żyję tylko wyjazdem i nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. 

 

     Drogi Pamiętniku!                                           1 kwietnia 

 Będę dzisiaj pisać Tobie wszystko na bieżąco, ale zacznę od tego, że to będzie dobry 

dzień. Minęły dwa tygodnie, odkąd pisałam. Dzisiaj tryskam energią. A więc to oznacza, że dziś 

jedziemy po konika. Właśnie wstałam i jest godzina 6.00. Zaraz jadę ze swoim tatą po 

przyczepkę. Muszę kończyć. 

Okej mamy przyczepkę i jesteśmy jeszcze chwilę w domu. Musimy zabrać jeszcze uwiąz, derkę    

i inne potrzebne rzeczy. Wyruszyliśmy. 

 Teraz stanęliśmy na stacji benzynowej i czekamy na hot dogi, a tak przy okazji jest 

godzina 13.14. 

jesteśmy już we Wrocławiu i szukamy drogi. 

 Właśnie wracamy z konikiem w zasadzie z Oliwierem, bo w końcu tak go nazwałam. Gdy 

dojechaliśmy na miejsce, właściciel dopiero wtedy nas poinformował nas, że koń gryzie.  Przy 
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jego boksie nawet była tabliczka  uwaga gryzie. Koń znajdował się na pastwisku, więc od razu do 

niego pobiegłam. Mama krzyknęła do mnie – STOP! To niebezpieczne. Ale ja doskonale 

wiedziałam, że muszę uważać  i weszłam na pastwisko. Oliwier do mnie przybiegł i nie ukrywam, 

przestraszyłam się . Stanął na tylnych nogach i policzyłam sobie raz, dwa, trzy i to, co potem się 

stało było niesamowite. Ja i Oliwier poczuliśmy prawdziwą więź. Wiem, że nic dwa razy się nie 

zdarza, ale akurat to bardzo bym chciała przeżyć jeszcze raz. Niestety było minęło. 

 

    Hej, pamiętniku!                                                            4 kwietnia 

 Jestem z Oliwierem na spacerze na łące. On aktualnie je trawę, a ja piszę. Mówię do 

swojego konika, żeby uśmiechnął się do mnie. Oliwier jest najlepszym koniem jakiego znam. 

Jestem pewna, że to właśnie z nim wygram wiele zawodów. Z Tobą na koniec świata Oliwier! 

Red. Zuzanna Kołodziejska, Vb 

 

Lody to najpopularniejszy zimny deser 

świata. Niezależnie jakie są. Czy to              

w wafelku czy na patyku i tak są zawsze 

pyszne, a w szczególności latem. Historia 

powstania tego zimnego deseru zaczęła się 

już ponad 5000 lat temu w starożytnych 

Chinach, gdzie początkowo podawane były 

jako zmiażdżone owoce utarte z lodem. 

Później lody były produkowane w starożytnej 

Grecji i w Cesarstwie Rzymskim pod tą 

samą postacią jak w Chinach, lecz zawierały 

także miód pszczeli. Po upadku tych dwóch 

państw receptura na lody w Europie 

przepadła. Pod koniec starożytności lody 

znane były tylko w Chinach. 

 

 Na początku podbojów Arabskich 

Muzułmanie wywieźli z Chin recepturę na 

lody i podarowali ją Sycylijczykom, jednak 

nie stały się tam popularne. W XIII wieku 

włoski podróżnik Marco Polo w czasie 

podróży w głąb Azji otrzymał od Chińczyków 

recepturę na lody, które spopularyzował      

w Wenecji. W XVI wieku Włochom udało  się 

zamrozić lemoniadę, dzięki czemu uzyskano 

lody wodne i owocowe sorbety. W takiej 

formie zostały rozproszone po całych 

Włoszech. Po XVII wieku lody były znane     

w całej Europie. W 1843 nadeszła rewolucja 

lodów, gdyż powstała ręczna maszyna do 

produkcji lodów, a po niej chłodziarki, co 

sprawiło szybsze produkowanie lodów.        

W  1924 roku przez przypadek powstały lody 

na patyku. Z kolejnymi latami powstały 

przedsiębiorstwa produkujące lody: 

W 1950 roku Algida 

W 1960 roku Bambino 

W 1961 roku Haagen Dazs 

W 1979 roku Koral 

W 1990 roku Magnum 

W 2004 roku Grycan 

Krajem, który słynie najbardziej z produkcji 

lodów są Włochy, do których lody sprowadził 
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sławny podróżnik Marco Polo. We Włoszech 

lody są uznane jako codzienna przekąska, 

ponieważ każdy Włoch zjada ich rocznie 

ponad 8 kg. Do głównych rodzajów lodów 

należą: 

- lody mleczne, których składnikiem              
w większości jest mleko; 

- lody śmietankowe składające się głównie 
ze śmietany; 

- lody owocowe z miazgi owocowej; 

-lody waniliowe z kwiatu wanilii. 

Zaletami lodów jest wysoka ilość 

węglowodanów i białka, dzięki czemu 

wzmacniają mięśnie, a wadą jest wysoka 

kaloryczność tego przysmaku. Jednak ten 

fakt niczego nie zmieni. Lody od zawsze 

będą ulubionym zimnym przysmakiem,         

a w szczególności latem. Poniżej przepis na 

lody typu ekipa  

     
Red. Mateusz Skrzypkowski, Vb 

 

(fragment) 

 

 

Rozdział I „Piękny podarunek” 

 Wszystko zaczęło się w porcie Royal 

około 1697 roku, kiedy portem-miastem 

władał Gubernator Broadise. Mieszkał on     

w rezydencji położonej w centrum miasta-

portu. Była jedyną, oprócz katedry, wysoką 

budowlą ozdobioną witrażami, złoceniami 

oraz miała duży dziedziniec. Przełożonym jej 

był szlachcic oraz burmistrz Maroned, który 

miał obok rezydencji ogromną posiadłość. 

Oprócz posiadłości Maroneda graniczyła z 
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rezydencją mała chata, w której mieszkał 

kupiec Marynarki Handlowej James Smythy 

ze swoją 11-letnią córką Anną. Z powodu 

niskich zarobków ojca dziewczynka musiała 

sama pracować, aby utrzymać dom. 

Pewnego dnia dostała pracę w rezydencji 

Gubernatora jako pokojówka. 

 Następnego dnia o godzinie 7.00 

Anna poszła do pracy. Kiedy weszła była 

zdumiona, patrząc na wnętrze rezydencji. 

Przebrała się i poszła sprzątać pokój numer 

28. W tym pokoju mieszkali Gubernator wraz 

z żoną Elizabeth, którzy byli w podeszłym 

wieku. Mąż Pani Elizabeth wyszedł 

wcześniej, aby omówić sprawy portu-miasta. 

Kiedy wstała, podeszła do toaletki, gdzie 

czesała włosy. Tymczasem Anna szła           

z koszem zapełnionym czystymi pościelami 

po schodach. Gdy weszła na 2 piętro 

zobaczyła uchylone drzwi z numerem 28       

i tam weszła, gdzie ujrzała żonę 

Gubernatora.                                                                                                                                                   

– Bardzo panią przepraszam, zaraz wyjdę- 

odparła ze strachem Anna.                                                  

– Nie. Zostań, odłóż kosz i podejdź- 

odpowiedziała jej pani Elizabeth. 

Dziewczynka podeszła, trochę z lękiem, ale 

nie miała podstaw, by się bać. Starsza pani 

wyciągnęła złotą bransoletkę z małymi 

rubinami.                                                   – 

Weź ją dla siebie i idź do domu- powiedziała 

jej z uśmiechem pani Elizabeth .                                                                                                  

– Dziękuję, ale nie mogę jej przyjąć- odparła 

Anna.                                                                  

– Możesz, możesz- odpowiedziała jej 

starsza pani.    

 Anna jeszcze raz podziękowała         

i pobiegła do chaty, gdzie spotkała swojego 

ojca.                                                                                                                                     

- - --Tato! Zobacz co dostałam od Pani 

Elizabeth- wykrzyczała rozemocjonowana 

Anna, wchodząc do kuchni połączonej          

z sypialnią swojego ojca.                                                                                     

– Żona Gubernatora to dobra kobieta- odparł 

Annie.                                                      

Przez resztę dnia Anna bawiła się na plaży 

położonej niedaleko portu –miasta.                                                                                                                                           

 

 

Rozdział II „Straszna noc w porcie”   

 Po zachodzie słońca Anna udała się 

do chaty, jednak nie zastała ojca, ponieważ 

musiał odbywać nocny obchód w ładowni. 

Kilka minut później dziewczynka położyła się 

spać do swojego łóżka na poddaszu. Na 

poddaszu było tak mało miejsca, że tylko 

łóżko się tam mieściło. 

 Tymczasem Gubernator Broadise 

przechodził po murach portu wraz                 

z Maronedem. Należeli oni do ludzi miłych, 

ale poważnych, dzięki czemu sprawy portu 

szły szybko rozwiązać. Gubernator spojrzał 

na wodę i zobaczył nieprzycumowany okręt       

z czerwonymi żaglami.                                                                                            

– Jak nazywa się ten nieprzycumowany 

okręt- zapytał Maroneda.                                                                           

– To, to, to… Padnij!- odpowiedział 

Broadisowi, popychając go przed mur, dzięki 

czemu uratował jego od kuli armatniej.                                                          

- To piraci!!!- krzyknął Maroned. 

-  Zbierz szybko gwardię- odparł mu 

Broadise. 

W całym porcie zabiły dzwony, gwardia się 

grupowała, po prostu wybuchła panika. Kule 

armatnie trafiały wszędzie. Pierwsza trafiła   

w zakład szewski, druga w Tawernę,            

a trzecia w ładownię. Z wielkim hukiem 

kolejne kule trafiały w port- miasto. Słysząc 

panikę, Anna wyszła na ulice i zrozumiała co 

się dzieje. Atakują Port!. W tym samym 

czasie do brzegu dobiły 4 łodzie pełne 

piratów. Pierwszy z nich miał w rękach 

siekierę, drugi granaty podręczne, a trzeci     

i czwarty byli partnerami zbrodni, mający 

przy sobie szable i pistolety. Anna nadal 

patrzyła, aż nagle podbiegł do niej Pan 

Brown- właściciel Tawerny                                                                                          

- Ukryj się dziecko!- wykrzyknął do Anny, 

chcąc powiedzieć coś jeszcze, lecz został 

dźgnięty szablą od tyłu w plecy, a następnie 

zza jego boku ukazali się piraci, partnerzy 

zbrodni Davy i Odyn. 
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Sam ich wygląd był przerażający. Davemu 

obracało się ciągle prawe oko i brakowało 

mu czterech zębów, a Odyn nie miał lewej 

nogi, a całą prawą rękę miał obklejone 

grzybami morskimi.                                                                                    

- Witaj Słonko- przywitali się, a następnie 

chcieli ją porwać. 

Anna krzycząc ze strachu uciekała. Wtedy 

kolejną kulę wystrzelono, która trafiła           

w ziemię, tworząc dziurę do podziemi. 

 Dziewczynka biegnąc, wpadła do 

podziemi. Piraci dobiegli do dziury,               

a następnie zawrócili jak wszyscy inni z 

załogi. Atak na port się zakończył. Anna, 

która wpadła do podziemi zemdlała               

i zapomniała połowę wydarzeń z tej 

strasznej nocy. 

Red. Mateusz Skrzypkowski, Vb 

 

 

 

Światowy Dzień Krwiodawstwa obchodzony 

jest w dzień urodzin doktora Karla 

Landsteinera – odkrywcy grupy krwi ABO, 

czyli 14 czerwca. Święto ustanowione 

zostało w 2004 roku. Rozpowszechnianie 

tego dnia ma pomóc rozgłosić jak potrzebne 

jest oddawanie krwi. W Polsce krew można 

oddać dobrowolnie oraz bez ponoszenia 

opłat. Oddając ją niczym nie ryzykujemy, 

zabieg ten jest niezagrażający zdrowiu. 

Krew jest pobierana specjalnym narzędziem 

pod okiem opieki medycznej. Warto być 

dawcą krwi, ponieważ możesz uratować nie 

jednej, a wielu osobom, zdrowie, a nawet 

życie. 

Najbliższym punktem krwiodawczym jest 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa          

i Krwiolecznictwa w Gdańsku.   

Aby przyłączyć się do akcji i oddać krew 
musisz spełniać poniższe podpunkty: 

 wiek od 18 do 65 lat , 

 Posiadanie dowodu 
osobistego albo innego dokumentu 
ze zdjęciem, 

 waga ponad 50 kg, 

 nieprzebyta żółtaczka. 
Dawcami krwi nie mogą być: 

 kobiety w ciąży, po porodzie 

lub zakończeniu ciąży w czasie 6 

miesięcy, 

 kobiety w okresie 

menstruacji i do trzech dni po jej 

zakończeniu, 

 osoby, które w ciągu 

ostatnich 6 miesięcy nie miały żadnej 

operacji, nie robiły tatuażu, 

przekłucia części ciała, 
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 osoby, które w ciągu             

2 tygodni przebyły  grypę i inne 

choroby zakaźne lub wirusowe, 

 osoby mające wady serca 

(poza wrodzonymi i wyleczonymi), 

chorobę niedokrwienną mięśnia 

sercowego, zaburzenia rytmu, 

niewydolność krążenia, rozwiniętą 

miażdżycę, cukrzycę, choroby 

tarczycy, nadnerczy, wątroby, 

łuszczycę, kolagenozy, nowotwory, 

choroby zakaźne (WZW B, C, 

babeszjoza, nosicielstwo HIV, 

choroby weneryczne), 

 osoby z zaburzeniami            

i chorobami psychicznymi, 

uzależnione od leków, alkoholu, 

środków odurzających. 

Red. Magdalena Jankowska, VIa

 

SAMOCHODY Z PRL-u 

                                                                                                             

Samochody z czasów PRL-u fascynują ludzi 

nie od dziś, a obecnie należą do pojazdów 

zabytkowych i są wyceniane na niemałe 

kwoty. Czy to syrenka, czy polonez, czy też 

inne auto są pełne detali oraz każdy z nich 

ma ciekawą historię. Należą do nich między 

innymi:                                                                                                                             

                                                                                                   
 Pierwszy samochód w Polsce 

seryjnie produkowany na szeroką skalę od 

1951- 1973 roku na podstawie radzieckiego 

auta "M20 Pobieda". Konstrukcja tego 

samochodu jest garbata, skąd wzięło się dla 

niego potoczna nazwa "Garbusek". 

Samochód ten przyciąga w szczególności 

eleganckim wyglądem, a obecnie jest 

wykorzystywany do ceremonii ślubnych. 

       

 
Historia tego pojazdu zaczyna się w roku 

196 w Warszwskiej Fabryce Samochodów. 

W porównaniu z innymi samochodami          

z tamtych lat pojazd ten miał nowoczesną 

konstrukcję. Samochód ten służył nie tylko 

jako prywatny pojazd, ale także jako 

samochód papieski, sanitarium oraz 

radiowóz milicji. W 1991 roku kończy się 

historia produkcji Fiata 125p. 

 

 
                      W latach 70. XX wieku został 

uznany jako najpiękniejszy samochód PRL-

u. Historia tego auta rozpoczyna się w 1978 
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roku w FSO Warszawa, jako następca fiata 

126p. Nie tylko w okresie PRL-u każdy Polak 

chciał taki samochód posiadać, ale aż do 

końca XX wieku był popularnym wozem. 

Produkcja tego modelu skończyła się 22 

kwietnia 2002 roku 

 
 Pojazd ten w okresie PRL-u należał 

do ligi samochodów luksusowych XX wieku 

ze względy na wygodę siedzeń tego auta 

oraz tapicerkę. Produkcja rozpoczęła się     

w roku 1972, gdzie w ZSRR sprzedawany 

był pod marką "Żiguli". Wyróżniała się od 

wszystkich innych samochodów tego okresu 

tym, że miała najnowocześniejszy silnik XX 

wieku. Koniec produkcji Łady 1500 

następuje w 1984 roku. 

 

 
 Samochód został wyprodukowany na 

cześć wystrzelenia radzieckiego sputnika     

w 1957. Konstrukcja była powodem wielu 

dowcipnych nazw takich jak "sputnik na 

kółkach" czy "mydelniczka".  Głównymi 

nabywcami byli Niemcy i Polacy. Kres jego 

produkcji następuje w 1991.     

 

 
 

 Jeden z najpopularniejszych 

samochodów PRL-u i obecnie w Polsce. 

Historia tego popularnego samochodu 

zaczyna                                      się               

w miejscowości Lublin 1956 na bazie "FSO 

Warszawa", jako samochód dostawczy.  

 

Zapoczątkował on w przemyśle polskiej 

motoryzacji rewolucję samochodów. Epoka 

jego produkcji kończy się w 1998 i zalicza 

się do najlepszych samochodów XX wieku 

 

 
 Należał do najtańszych samochodów 

w latach PRL, ponieważ jego konstrukcja      

i obudowa była mała, przez co także zaliczył 

się do najmniejszych samochodów w Polsce 

XX wieku. Produkcja tego fiata rozpoczyna 

się w 1972 roku. Potocznie nazywany 

"maluchem". W 2000 roku następuje koniec 

produkcji tego pojazdu. 
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 Modele tego pojazdu produkowane 

były od 1960 roku w Ukraińskim SRR,          

a następnie sprowadzane do Polski.  

                                           

 

 

Charakterystyczne dla tego modelu były: 

silnik chłodzony, chłodziarka oraz skrzynia 

biegów. Samochodem tym jeździli głównie 

Polacy mieszkający na wschodzie kraju         

i Ukraińcy. W 1969 nadchodzi kres produkcji 

tego auta. 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Mateusz Skrzypkowski, Vb

 

ROWER TO JEST ŚWIAT…. 

 
Rowery 

 

Historia roweru sięga 200 lat.  Początkowo 

na wehikułach w nieco odmiennej postaci jak 

obecnie (welocybedach i bicyklach) jeździli 

mężczyźni z przystrzyżonymi wąsami,         

w modnych ubraniach. Dwukołowy środek 

transportu stał się również symbolem 

wolności i postępu. Pierwsze wzmianki na 

temat roweru datują się na 1817 r., kiedy to 

Baron Karol von Drais z Niemiec wymyślił 

pojazd dwukołowy. Nazywano go 

Laufmaschine, czyli po niemiecku „maszyną 

do biegania”. Został opatentowany w 1818r., 

jako pierwszy dwukołowy środek transportu 

napędzany i sterowany przez człowieka. Inni 

wynalazcy, zwłaszcza Denis Johnson           

z Londynu, stworzył nowszą i ulepszoną 

wersję maszyny do biegania. 

 
Rower Denisa Johnsona był wykonany          

z drewna, miał sterowane przednie koło. Ten 

dwukołowy wynalazek nie posiadał jednak 

pedałów i jeżdżący musieli napędzać go 

stopami, by zjechać po zboczu                      

i jednocześnie utrzymać równowagę. 

Potocznie zwany koniem na patyku (tak, jak 

zabawka dla dzieci) lub rowerem biegowym, 

a oficjalnie welocypedem, swoim kształtem 

przypominał dzisiejsze rowery o dwóch 

kołach. 

Dopiero w latach 60. XIX wieku Pierre 

Michaux do pierwotnej wersji dodał pedały.  

Popularność dwukołowego pojazdu 

spowodowała, że wynalazcy powiększali 
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przednie koło, które w latach 80. XIX wieku, 

w latach wiktoriańskich osiągnęło 

gigantyczne rozmiary. Konstrukcja koła 

została wzmocniona szprychami, ale 

niepraktyczność i trudność w prowadzeniu 

pojazdu wyparła bicykle na rzecz 

dwukołowych rowerów o kołach tej samej 

średnicy. Protoplastą w masowej produkcji 

stały się Chiny. 

 Razem ze zmieniającą się modą, zmianom 

podlegało też znaczenie roweru. Obecnie     

w większości miast na całym świecie 

dominują rowerzyści oraz ścieżki rowerowe. 

W województwie pomorskim szlaki 

rowerowe poza tymi utwardzonymi, biegną 

również wzdłuż pobrzeży. 

Jednak, by jazda na rowerze sprawiała 

przyjemność, należy zadbać o komfort jazdy. 

Należy dobrać odpowiedni rower do 

trasy/szlaku, sprawdzić ustawienia siodełka, 

kierownicy, nasmarować łańcuch i dokręcić 

podzespoły. 

  
Oprac. redakcja 

 

ROWERY DO RÓŻNEJ JAZDY 

 

Rower crossowy jest to uniwersalny rower 

do jazdy po asfalcie i szuterze. Nie trzeba go 

w ogóle przygotowywać do jazdy, ponieważ 

ma on mocne części. 

 
Rower trekkingowy jest to rower 

rekreacyjny z wygodną wyprostowaną 

pozycją siedzącą i z wyposażeniem 

podróżnym. Należy sprawdzić czy wszystko 

jest dobrze ustawione, ponieważ jest to 

rower dostosowany ergonomicznie do 

użytkownika. 

 
Rower miejski jest to rower zwyczajny do 

jazdy po wsi lub po mieście. Od roweru 

crossowego różni się tym, że nie ma 

amortyzatorów przez to jest tylko do jazdy 

po prostej powierzchni. Nie trzeba go 

również przygotowywać do jazdy. 

 
 

Rower górski jest to rower do jeżdżenia po 

górach i lesie. Należy sprawdzić czy części 

podzespołów są sprawne i są dobrze 

dokręcone. 

 
 

Rower BMX jest to rower wyczynowy 

głównie do jazdy po sztucznych torach aby 

robić triki. Również, trzeba zobaczyć czy 

wszystkie części są dokręcone. 

 

 

 

 
Red. Konrad Kiepke, 5a

https://www.bikester.pl/rowery.html
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Zbliża się okres wakacji i pojawia się 

pytanie: gdzie mogę spędzić czas, jeśli 

nigdzie nie wyjadę poza swoją 

miejscowość? Oto nasz top 10 atrakcji,         

z których można skorzystać:  

1. Wakacje w JUMPCITY Rumia- Od 26 

czerwca do końca sierpnia zakup karnetu 

umożliwia nielimitowane wejścia do parku 

trampolin. 

2. Noclegi w namiocie tipi w Aqua Parku       

w Redzie- nocowanie w niezwykłym 

otoczeniu tropikalnych roślin to 

niezapomniane wrażenia, a po nocowaniu 

można skorzystać z bogatej gamy atrakcji: 

basen, papugarnia, gadulandia, półkolonie 

3. Park Ewolucji w Sławutówku-tu poznasz 

historię świata od Wielkiego Wybuchu po 

czasy starożytne 

4. Ocean Park Władysławowo- bogata 

gama atrakcji: kino 7D, ścieżka z rekinami, 

koncerty 

5. Lunapark Sowiński we Wladysławowie 

- atrakcje dla dzieci i dorosłych na 

karuzelach 

6. Akwarium w Gdyni- zobaczysz faunę          

i florę morską, zachwycisz się rekinami,       

a przy okazji odwiedzisz Bulwar Gdyński 

7. Park Linowy Alfa Władysławowo- to 

dawka adrenaliny na 8 trasach, w zależności 

od stopnia trudności 

8. Fokarium w Helu - placówka pod 

nadzorem Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się przy 

Bulwarze Nadmorskim; tu zobaczysz foki 

szare, które uratowano z Morza Bałtyckiego, 

by chronić i rozmnażać ich populację.  

9. Zoo w Gdańsku - jeśli jesteś miłośnikiem 

zwierząt egzotycznych, to na pewno miło 

spędzisz czas.  

10. Hevelianum Góra Gradowa w 

Gdańsku - to miejsce, gdzie nauka styka się 

z historią; spędzisz tu czas na zabawie i 

nauczysz się o wielu ciekawych sprawach.  
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Uczniowie Naszej szkoły postanowili uczcić powrót do szkoły poprzez zabawę w kolorowy 
zawrót głowy. Zarówno uczestnicy Klubu Młodego Artysty, jak i uczniowie klasy 4a oraz 
absolwenci klasy 8b uwiecznili tęczowe obrazy w kadrach aparatu. 

 

 
 

Uczestnicy Klubu Młodego Artysty podczas czerwcowych zajęć poszli w ślady wybitnego malarza 

impresjonizmu Moneta i próbowali uchwycić ideę tego kierunku w malarstwie, czyli odbicie, 

wrażenie, czyli dosłowne znaczenie łacińskiej nazwy kierunku - impressio. Sami zobaczcie, czy 

im się udało  
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